Ungdomsliv og kræft – fra rum og rammer til mening og medinddragelse
Ungevenlig indretning på Rigshospitalet
Rigshospitalet og Kræftens Bekæmpelse arbejder sammen om et
udviklingsprojekt, hvor Kræftens Bekæmpelses ”Knæk- Cancer” midler er
med til at finansiere indretning af ungevenlige patientstuer og et fælles
opholdsrum for unge med kræft. Projektet udnytter de stærke
kompetencer, der allerede eksisterer på Rigshospitalet i dag og er
målrettet unge/unge voksne med kræft i alderen ca. 15-29 år.

Eksisterende rammer:

Hvorfor?
Behandling af kræft medfører lange intensive hospitalsforløb og
isolation, der kan påvirke den unges udvikling og sociale liv.
Ombygning:

Visioner for indretning :

Hvad?
Projektet udgøres af seks patientstuer fordelt på både børne- og
voksenafsnit samt et fælles centralt opholdsrum for unge med kræft Kræftværket.

Hvordan?
Indretningen vil være med til at skabe funktionelle og indbydende
omgivelser til både privatliv og fælles aktiviteter, hvor de unge har
mulighed for at inddrage deres sociale netværk under indlæggelser.
Beliggenheden af Kræftværket skal derudover styrke en udbygning af det
tværfaglige samarbejde på tværs af børne- og voksenafdeling.
På de involverede sengeafsnit er uddannet i alt ni Ungeambassadører. En
ungeambassadør er en sygeplejerske, som har særlige kvalifikationer,
viden og interesse i at arbejde med og udvikle sygepleje til unge
patienter. Projektet vil derfor ud over de rent fysiske rammer kunne
fremme ungevenlig pleje og behandling.

På Rigshospitalet er det BørneUngeKlinikken, hæmatologisk klinik, Ungdomsmedicinsk Videnscenter (UMV) og Rigshospitalets direktion, der arbejder sammen om projektet

Kræftværket
Giver energi til de andre rum
Genkendelighed
Fællesskabsfølelse
Et samlingspunkt
Plads til aktivitet
Motivation
Plads til både fordybelse og ’larm’

Ungestuer
Fra et nummer til et personligt rum
Let genkendelighed
En fælles reference
Ændring af det daglige sprog
Ophøjet ejerskab
Opvartning døgnet rundt

Donate your talent – et design-hackathon på Rigshospitalet
Hvorfor?
Vi ønskede at inddrage unge aktivt i etableringen og indretningen af
ungevenlige sengestuer og et Ungerum.
Vi ville gerne have nye bud på indretning og være med til at skabe kontakt
mellem unge med kræft og unge med talent for design, arkitektur,
sociologi og antropologi.

Hvad?
Oplægget til deltagerne lød:
‘Ideen skal være innovativ, gennemførlig, praktisk og sikker for både
indlagte unge og personale.
Dit forslag kan være alt fra en app, en designmanual med generelle
principper, til mere specifikke indretningsideer eller design af et møbel.

Der er som udgangspunkt ikke mulighed for større ombygninger af hverken
Ungerum eller sengestuer.’

Hvordan?
27 unge studerende og nyuddannede indenfor design, arkitektur,
sociologi, innovation og antropologi fordelt på 8 grupper
9 unge der har, eller har haft, kræft
Personaledækning fra kl. 8-01
42 timers arbejdstid over en weekend
8 rum i Rigshospitalets forhal
Programmet
Fredag
Kl. 17
Kl. 20
Kl. 24

Præsentation af projektet og rundvisning
Aftensmad i HR BERG
Samling i HR BERG og mulighed for at arbejde natten igennem

Lørdag
Kl. 8
Kl. 10
Kl. 13
Kl. 16
Kl. 17
Kl. 19
Kl. 24

Morgenmad
Holdene samles med unge, der har eller har haft kræft
Frokost
Energizer på helikopterplatformen
Holdene samles med unge, der har eller har haft kræft
Aftensmad
Samling i HR BERG og mulighed for at arbejde natten igennem

Søndag
Kl. 8
Kl. 12
Kl. 13
Kl. 15
Kl. 16

Morgenmad
Deadline og frokost
Præsentation af løsningerne
Geo optræder, mens dommerne voterer
Reception og overrækkelse af præmier

